
LA DOWNIA BURfrESCA D'HIPONAX 

~aumk Portulas 

L'unic episodi de la Ilíada del qual consta de manera positiva 
que era mencionat per Hiponax (contrastant amb els motius 
odisseics, que sens dubte donaven lloc a vastos desenvolupaments 
en I'obra del col-liambograf d'EFes, a una autbntica Odissea paro- 
dica) es la mort de Resos. Cf. fr. 72 Dg (=72 W): 

En' &QM~TWV T E    ai Oee'i~iwv nwhwv 
hELvI&lv t ~ E ~ V S  ~aTErrl)s t 'Ihbv n6pywv 
hnLqva~ ia&1 'Fijuo~, Aiv íwv náhpvs 

Com assenyala Degani ad IOC*. ,  <(Homen Doloniam aperte respi- 
cit poeta; vide etiam fr. 23 D ~ I  (=I6 W).: 

A proposit d'aquest segon passatge, l'opinió normal és que el 
poeta manlleva una metkfora militar --reeixir heroicament a plan- 
tar les tendes- per explicar una trivial, potser sordida aventura 
erotica, que involucraria Arete i, versemblantment, el mateix 
narrador. D'acord amb el comentari de Degani, el verb ~aqw- 
h i a ~ v  ((a militari significatione in eroticam transferturm; la paro- 



dia d'un passatge particularment significatiu de la Dolonia (Il. X, 
vv. 274-276) es inequívoca. Em proposo d'explotar aquesta línia 
de connexió entre els dos fragments (referencia tematica a un 
episodi de la Dolonia, en un cas; en I'altre, evocació parodica 
d'uns versos d'aquest mateix episodi), a favor de la hipotesi que 
els dos passatges hiponacteus pertanyien a contextos veins. Llur 
combinació, temptativa, potser ens induiria a percaGar, tambe en 
Hiponax, una Dolonia de burles amb un abast i una envergadura 
difícils de determinar, per ara. De la mateixa manera que en un 
altre lloc hem resseguit I'aparició dlArete en contextos de parodia 
odisseica, per suggerir que, d'acord amb un procediment més 
endavant car a la comedia, Hiponax contaminava una narrativa 
pretesament d'actualitat amb la distorsió ferotge de paradigmes 
mítics1, així tambe pensem que el record prestigiós d'ulisses i de 
Diomedes hauria servit d'embolcall a la narració d'una aventura 
nocturna, encanallada, del mateix narrador, en el marc del que 
ens agradaria anomenar una Dolonia de burles. Pero per precisar 
aquesta intu'ició, ens caldra fer un excurs a proposit d'una festivi- 
tat delfica de la qual s'han remarcat, tradicionalment, les conne- 
xions amb les Targelies joniques, marc de l'expulsió del phar- 
mrrk(is. 

En efecte, en el calendari ritual de Delfos, el nom de Dolonia 
es relacionava amb les festes eneatkriques del Septerionz. Es 
tractava d'una agressió furtiva (hom conjectura que es produia de 
nit; de fet, pero, les nostres fonts guarden silenci sobre aquest 
particular), contra una cabana (m.jvy) construi'da a I'era (&has) i 
que tenia tot I'aspecte del palau d'un rei o d'un tira3. Per esser 
exactes, Dolonia no es el nom de la mateixa empresa, sinó de la 
ruta d'acces (Fontenrose4 parla d'una escalinata), per la qual 
s'ambava a la cabana; almenys, el testimoni de Plutarc De 
de$ orcrc-. 418 a es deixa interpretar en aquest sentit: &a tfjs 

Cf. J. F~RTULAS, ~Ipponatte e Petronio I,,, QUCC 45 (n.s. 2012, 1985, 
pp. 121-39). 

Les celebracions eneateriques, a més del Septerion, englovaven, en un cicle 
organic, la Charilla i I'Herois. Cf. PLUT., q.Gr. 2936, i vegeu 3. FONTENROSE. 
Pyrhon. A Study of Delphic Myrh trnd 11s Origins. University of California Press 
1980, pp. 453-64. 

Cf. RUT., Mor. 293c, 418ab, 1136a; AEL. VH 3.1; S~RABO 9.3.12, p. 422; 
 PH. BYZ. 149 Holst.; Arg. 3 ad RND. Pyth. 

4 Op. cit. n. 2, p. 453. 



6vop.u~ophqs A o h o v ~ i a ~  Lq~oGos*. El mateix Plutarc te cura 
d'especificar que fóra erroni considerar, com alguns pretenen, que 
l'episodi comporta una imitació de la mort de Pitó. Per altra 
banda, les connotacions del om, en el sentit d'una agressió 
furtiva duta a terme per mitjan 1 astuts, evoquen indiscutiblement 
la sanguinaria expedició d'ulisses i de Diomedes en el camp troia. 
Ens interessa de notar amb Jeanmaire (de moment sense prendre 
partit) que <<l'emploi du mot Dolonie, pour désigner une action 
rituelle dont les rapports avec le chant X de l'lliade restent 
problematiques, se concevrait au mieux si le terme Dolonie avait 
convenu a toute espece de emomiirien ou prenaient part des 
masques d'un certain type, notamment des hommes deguises en 
loups5 *. 

L'assalt contra la cabana, en e l  curs del qual es trabucava una 
taula parada en l'interior6 i es calava foc al bastiment sencer, era 
dirigit per un jove que tingués pare i mare encara vivents, el nais 
&pcp~Bahfls~, que tot seguit fugia fins a la vall tessalia de Tempe, 
considerat com un boc emissari que emmena amb ell totes les 
sutzures de la comunitat. A Tempe, se sotmetia a una serie de 
rituals de purificació; collia un branc de llorer (que serviria, mes 
tard, per coronar els triomfadors pítics), i emprwia el camí de 
retorn a Delfos, al so de la música de les flautes, honorat 
solemnialment i festejat per tots els pobles i comunitats de la vora 
del camí. Fontenrose8 &rma del conjunt del festival que eit was a 

. sequence of cleansing and expiatory rites~. De fet, ja en la 
narració de Plutarc Mor. 418 ab, les cerimonies de Tempe són 
anomenades .oi TE Y L Y V ~ ~ E V O L  n&ei tu T6p.q ~aeaepoi p~~dlh0V 
Z L V ~ S  &yov  ai Tohpflpazos,,. Jeanmaire, pel seu cantó, assenyala 
que aquestes accions tenen com efecte transferir i eliminar la 
sutzura ccconque comme une contagion toute matérielle9>>. Altra- 

s Cf. H .  JEANMAIRE, Colrroi et courbtes. Lille 1939 (reprint Nova York 
1975), p. 401.  

6 C j  RUT., De def. oroc. 418a f iv  teane<av ávareÉ~avres.  L. GERNET, 
Anthmpologie de Itr Grece trntiqlre. Pans 1967, p. 162, n. 44, remarca: és curiós 
que trobem precisament un episodi similar en una de les versions principals de la 
llegenda de Licaó, la qualificada d'hes'odica. 

7 A proposit d'aquesta positiva qu ificació religiosa, cf. L. ROBERT ccAmphi- 

8 Op.  cit. n. 2, p. 456. 

C thalew, HSCP. Suppl. vol. I (1940), pp. 509-519. 

9 Op.  cit. n. 5, p. 402. 



ment, pero, no em semblaria assenyat de regatejar al mateix Jean- 
maire la versemblanqa de la hipbtesi que el conjunt cerimonial 
comporti un rerafons de caire iniciaticI0. El retorn del nais a 
Delfos tenia lloc al so de les flautes, explícitament mencionat: 
P'aire de flauta que acompanyava tantes situacions hiponactees". 

Sembla bastant probable que les celebracions del Septerion 
tinguessin lloc (bé que cada vuit anys) vers el mateix període que 
les Targelies atiques12. El llorer de Tempe acompleix la mateixa 
funció de I ' E ~ Q E ~ L & V ~ )  de les Targelies, que també era portada per 
un nais hpcpieahqs. Identica, la preocupació compartida per la 
purificació ritual. I no cal pas insistir sobre les connexions entre 
el pharmakós de les Targelies i els ~aeagpo i  p~yahov ~ ivbs  6y0v 
  ai tohpqpa~os, que constitueixen, segons Plutarc, el nucli de les 
cerimonies de Tempe. 

Resulta que entre les contrades que recorria la processó delfica 
hi havia els Enians. Temps era temps, aquests havien abandonat 
el seu habitat original al nord, a Tessalia, per establir-se a la vora 
de Delfos, on s'estrenaren amb un sacrifici huma: per posar terme 
a una plaga, lapidaren el seu rei13. En efecte, Plutarc, q.Gr. 
293 f-294 c i 297 bc, explica que Oinoclos era rei dels Enians; va 
conduir el seu poble fins a Cirra i allí fou lapidat perque I'oracle 
d'Apol-lo declara que aquest sacrifici era necessari si hom volia 
fer cessar la fam que amenaqava tota la contrada. Mes tard, els 
Enians habitaren prop de les ribes de l'Inacos, o be a la vora de 
Delfos. En epoca plenament historica, acudien a Delfos amb 

'O Op. cit.. pp. 390s, 393s. 396-98. 
Cf. HIP~NAX 146 Dg (=I53 W) i 203 Dg (.=I53 W), dubium; i vegeu C. 

MIRALLES <<I1 fr. 78 W di Ipponatte~, QUCC 43 (n.s. 1412, 1983), p. 11, n. 13. 
'2 De fet, el punt fora discussió és que precedien els Jocs pítics, des del 

moment que fornien els llorers als triomfadors. Com que calia un cert temps per a 
I'anada i el retorn de la processó de Tempe, que partia després de la Dolonia, és 
Iogic de situar-la vers el final de la primavera o els inicis de I'estiu (JEANMAIRE, 
op. cit.. p. 404). Període que correspon, ,g~.o.s.so t?~oc/c!, a I'absencia de Teseu i els 
seus companys d'Atenes: partits el sise dia de Muniquion, retornen per les 
Oscofories. Vegeu L. DEUBNER, Atti.sc~lic, Fc,.st~. Berlin 1932; H .  W. PARKE, 
Fc~.sti~.trl.s c?f the Atlrc~nirms, Londres 1977; M. CAMPS I GASSET, Les ,fi.stc,.s grc- 
gires. tesi inkdita, Universitat de Barcelona, pp. 216-19, 245 SS. 

l3 Dossier mític dels Enians a L.R. FARNELL, Cuits of Greek States IV (re- 
pnnt Chicago 1971), p. 272 i Ref. 77, i a W. BURKERT, Structure and History in 
Greek Mythology and Ritual, Univ. of California Press 1979, pp. 65-66 i 171, n. 15. 



l4 EI culte dklfic dels Enians en honor de Pirros és descrit detalladament per 
HELIOD., Aith. 2. 34s., 3.1-6. Notícies sobre els Enians i les seves migracions a Y. 
BEQUIGNON, Lu VuIIée du Spercheio~ des origines au N sihcle, Pans 1937. 

IS Cf. G. NAGY, The Best of Achaeuns. Contepts of the Hero in Archuir 
Greek Poerw. Baltimore i Londres 1979 (aThe Death of Pyrrosm, pp. 118-41). 

l6 W. DE SOUSA MEREIDOS, Hipónux de Éfeso I .  Fragmentos dos Iumbos. 
Coimbra 1 x 1 ,  p. 28. I 

l7 E. ROMAGNOLI, I poeti lirici I ,  Bolonya 1931, p. 198. 

motiu de les festes del ~ e ~ t e r í o n ,  amb la intenció d'oferir una 
hecatombe precisament sobre la tomba de Neoptblem-PirrosI4. La 
mort d'aquest, si els estudiososi contemporanis tenen només part 
de raó, era perfectament comparable amb la del sc~pegoat '~ .  

Ara bé, sembla que els Eliians apareixien almenys a dues 
represes en les magres romanalles de l'obra hiponactea. Per una 
banda, Resos és presentat COA el seu sobira (cf. supra, fr. 72 
Dg=72 W). Ningú que hagi reflexionat amb una mica de deteni- 
ment sobre la manera com el shntuari delfic integrava en el marc 
de les seves llegendes i escenaris rituals personatges heroics que, 
de fet, pertanyien a tradicions locals geograficament molt diver- 
ses, no s'arriscara a afirmar ue Resos esta massa solidament 4 ancorat o bé a la Troade o bé ,a Tasos com per a desplasar-10 a 
les rodalies de Delfos. Per altra banda, també Cicó presenta 
connexions amb els Enians. Hiponax, blasmant-10, amb tota 
versemblansa, per la seva avidesa i cupiditat, I'anomena K i ~ o v  
6' 6 nav6áAqtos & ~ ~ O Q O S  ~ a " i ) ~  (fr. 3 Dg=4 W); i Tzetzes, nu' 
Lyc., 425 p. 156, 16-17 i 741 A. 238, 28-29 Scheer ens aclareix: 
~ a 6 ~ s  6t 6 hagos ~at'Aivl6va . F Llavors, des del moment que hem establert que els Enians 
participaven peribdicament en uh ritual similar al del phtrrnlnkds, i 
que és versemblant que la figut!a hiponactea de Cicó es vinculi a 
aquest grup etnic; des del mom'ent que Cicó és presentat com un 
músic detestable i que la procqssó de Tempe avansava al so de 
les flautes (una música similar a la que acompanyava el suplici del 
phcirmnkós?), sembla factible polstular que Cicó ocupava un rol no 
pas secundari en aquest suplicli, tal com era evocat a diverses 
represes (no sabem amb quina freqüencia, ni tampoc massa en 
quin context) per Hiponax. En aquest punt, cal retre homenatge 
a la lucidesa de Medeiros" en iprovar, bé que de manera dubita- 
tiva, la vella proposta de Rorhagnoli", en el sentit que CicÓ 
prenia part en les cerimonies de I'expulsió del phnrrncrkcis - e n -  



cara que el suggeriment de Romagnoli que hi portés quelcom 
(potser les vergues per a la flagel.lacio de la víctima o, alternati- 
vament, els abppata de ~ ' E ~ Q E o ~ ~ Y T ) )  resulti gratuita i mancada de 
suport. 

Convé no oblidar que un dels protagonistes de la Dolonia era 
precisament Ulisses: I'heroi homeric evocat més vegades per 
HiNnax, versemblantment l a .  Hom no pot deixar de preguntar- 
se quin seria I'estatut dlUlisses a Delfos, com s'integraria en el 
sistema de llegendes i scénarios rituals del santuari. L'Ulisses de 
la Dolonia (I'heroi delfic, I'heroi d'Hiponax) és guiat per Dolo, 
I'home llop. No és necessari de repetir aquí el que Carles Miralles 
ha escrit en una altra bandat9 a proposit de les connexions entre 
el llop i el poeta iambic; encara més obvies son les connexions 
entre llop i pharmtrkós. El llop apareix com un ourl(r~v, com un 
fora de la llei: si se l'atrapa, se'l pot matar. I de quina manera és 
possible formular aixo en grec millor que a través de la terminolo- 
gia del boc emissari? (<Ce drame de la pénalité -escriu L. 
Gernet- a son correspondant dans la religion: le type du con- 
damné rituellement chassé et exécuté fait songer aux pharmakoi, 
aux <<boucs emissaires>, de bien des cités2O,>. No ens ha de sobtar, 
per tant, que una Dolonia burlesca ocupés una posició destacada 
en I'obra d'Hiponax. Pero val la pena insistir que, per guanyar 
algunes clancies sobre el seu contingut (clancies que les 'minses 
romanalles papiracies ens regategen avarament), no ha resultat del 
tot inútil I'apel.laci6 a I'escenari ritual de la Dolonia, integrada en 
les festes del Septerion delfic. 

l8 Afirmació que recolza en la hipotesi que els frs. 74-77 Dg, tan mutilats, 
contenien les restes d'una Odissea parodica. Aquest punt de vista, postulat per 
I'editor princeps del papir, E.  Lobel, ha estat aprovat amb matisos diversos per 
M.F. GALIANO i F.R. ADRADOS (Actas del I Congreso Espariol de Estudios 
Clasicos, Madrid 1958, pp. 79-88 i 184-90, respectivament), i adoptat en les 
edicions de Medeiros (cf. n. 16), p. 114, i O. MASSON, Les fragments du poPre 
Hipponax, Pa& 1962, p. 143. La disposició de I'edició de West denota el seu 
escepticisme, mentre que Degani opta per una acceptació cauta. Pel que fa a la 
nostra opinió, que s'inclina per I'afirmativa, cf. art. cit., n. 1 .  

l9 aThe Iambic Poet as a Wolb, C. MIRALLES i J. ~ R T U L A S ,  ~~chi lochus  
und rhe Iambic Poetp,  Roma 1983, pp. 51-60. 

20 Cf. L. GERNET, OP. cit. n. 6, p. 166 (dintre del capítol <<Dolon le loup,,, 
pp. 154-171). 



I per reblar el clau dels nostres punts de vista, podem apelalar a 
dues confirmacions menors. Per una banda, s'escau que una de 
les representacions iconogr%~ques més famoses de Do10 la consti- 
tueix un sarcofag de Clazomenes2', un indret vinculat per tantes 
tradicions més o menys dignes de confian~a al context vital del 
iambgraf d'Efi.s2'. Per altra banda, tenim un indici, fragmentari, 
pero molt significatiu, en el sentit que la portentosa erudició de 
Cal.lhac evocava aquesta connexió que nosaltres estem rastre- 
jant, entre les Dafnefories delfiques i els pharmakoi de la Jonia, i 
en donava la seva propia versió. Efectivament, el llibre IV dels 
Aetia s'obria amb la historia de la purificació d'Apol-10 i I'itinerari 
de la processó de Tempez3 (frs. 86-89 Pf); i és significatiu que 
I'tiition següent evoqués I'expulsió del pharmakds d'Abdera24. En 
I'unic fragment que ens n'ha pe vingut (90 Pf: el lemma mutilat de 

el qui parla: 
T la Diegesi I1 29-40), sembla que és I'esclau que fa de boc emissari 

Intu'im que la successió dels Aetia cal.limaquis s'ordenava se- 
gons un desenvolupament coherent, Iogic, encara que, per a 
nosaltres, llevat de determinats trets, probablement superficials, 
ben irrecuperablez5. Hem de goncloure, doncs, que també en 

I 

21 Cf. H. JEANMAIRE, OP. cit. n. 5, p. 400. 
22 Cf. Testimonia 7 (Suda), 9a (Pseudo-Acró als Ep. d'Horaci) i 25 (Sulpicia) 

Degani, i el fr. 17 Dg (= 1 W). Per a les circumstancies biografiques que donaren 
peu al qualificatiu Clazomenius, vegeu la ponderada discussió de E. DEGANI,  Studi 
su Ipponatte. Bari 1984, pp. 20 i 86, n. 9. 

23 El tema de la processó de Tempe devia ésser car a Cal.limac, que el reprkn 
en el marc de la disputa entre I'olivera i el llorer (irrmbe IV); cf. els mots d'aquest 
darrer (fr. 194, 34ss. Pf): 

oi A o e ~ i l ~  68 T ~ p 6 0 y  PE rkpvovo~v 
6ePWV hn' &KQWV K Q ~  ( P ~ ~ O V O L V  6s A~hqoúq, 
Ernlv ra r&n6Movoq 'ie' hy~vtjral. 

24 Recordem, de passada, que Abdera de Tracia, colonia dels Jonis de I'Asia 
Menor, va ésser fundada per emigrants de Clazomenes, precisament (Cf. í-b~., 1. 
168; M., Pae. 2). 

25 La historia següent (frs. 91-92 Pf: Melicertes) parla d'un ~ a t m o v t ~ o p 6 ~  que 
hauria donat lloc, en circumstincies especials, a sacrificis humans d'un tipus molt 
peculiar; i la que ve després (fr. 93 Pf: Teodotos de Liparis) tractava també de 
sacrificis humans -no relacionables, certament, amb el pattern del pharmakós, 
sinó més aviat amb la devorio romana d'un capitost adversari. 



aquest context no resultara forassenyat de prendre Cal.limac, 
hereu lúcid i conscient d'una tradició poetica multisecular, arrela- 
da en ocasions rituals, com a guia enmig de la nostra pobresa 
desesperant d'informacions i 

26 Aquest paper forma part d'un estudi extens sobre els fragments d'Hipo- 
nax, escrit conjuntament amb Carles Miralles, i que (esperem-ho) veurl la llum 
proximarnent. 


